Interessetilkendegivelsesskema Ullerødhave
Navn: _________________________________, tlf.:________________________
Email: _____________________________________________
Adresse: _____________________________________________________
Udfyldt skema fremsendes til av@energitjenesten.dk senest 31/03-2018
Tiltag nedenfor refererer til kataloget som er udsendt inden informationsmøde 08/02-2018 til alle beboere.
Nr.

Titel

1

Efterisolering af loft
mod uopvarmet
tagrum

Kort beskrivelse

Ca. pris inkl. moms

Den nye isolering
udlægges ovenpå den
eksisterende
konstruktion eller
isolering, hvis denne er
i god stand. Såfremt
der er defekt isolering i
den eksisterende
konstruktion skal dette
udskiftes
Udskiftning af vinduer Vinduer med 3-lags
med termoruder til
energiglas monteres
nye vinduer med
energiruder i hele
huset

30.000 kr. (1 plan)
20.000 kr. (2 plan)

3

Udskiftning af
termoruder til
energiruder i hele
huset

Alle termoruder skiftes
til energiruder

30.000 kr. (1 plan)
55.000 kr. (2plan)

4

Etablering af
mekanisk udsugning
bad

Mekanisk udsugning
med ventilator på
badeværelser

3.000 kr.
inkluderer 1 stk.
ventilator og
montage

5

Isolering af stuegulv
og etablering af
gulvvarme

Ophugning af gulve i
stueetage, etablering
af gulvvarme,
udlægning af nye gulve

200.000 kr.

2

Interesse Bemærkninger:
sæt
OBS! Notér her om i
kryds
bor i 1 eller 2 plans hus

65.000 kr. (1plan)
118.000 kr. (2plan)

Vend for flere tiltag →
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6

Montage af Danfoss
Ecoliving
motorstyrende
termostatventiler
eller andet
tilsvarende system

Alle termostater
udskiftes til nye
motorstyrede

2.500 kr. Man kan
bestille opsætning
og hele anlægget
for ca. 5.000 kr.

7

Udskiftning af
termostater i
boligerne

Alle termostater
udskiftes til nye

8

Efterisolering af
skråvægge

9

Isolering af lette
ydervægge (2 plans
huse)

10

Sommerluk af
varmesystem

Efterisolering af
skråvæg/loft til kip udefra bør udføres i
forbindelse med
udskiftning af
tagbelægning
Den eksisterende
isolering tages ud, og
eventuelt dampspærre
fjernes. Hvis
isoleringen er intakt,
indsættes den igen.
Hvis den er beskadiget,
udskiftes den med ny
isolering
Varmeanlæg afbrydes i
hvert hus udenfor
varmesæson

135 kr. pr.
termostat (hvis der
vælges at udskifte
selv)
Pris. ca. 500 kr.
(hvis arbejdet
udføres af en
håndværker)
75.000 kr.

155.000 kr.

Op til 5%
besparelse pr. år

Interesse Bemærkninger
sæt
OBS! noter her om bor
kryds
i 1 eller 2 plans hus

